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سأل عن إجراءات الوزارة وهيئة الشباب والرياضة ضد المخالفين ألحكام القوانين المحلية

خالل اليوم الدراسي الكامل

»التأمينات«: القانون يضمن لرجال اإلطفاء التقاعد 
بعد 20 سنة باعتبارهم يمارسون أعماال شاقة

المال يمطر العفاسي بـ 13 سؤاالً رياضياً

الجسار إلسناد مهنة الحراسة في مدارس البنات إلى العناصر النسائية
تقدمت النائبة د.سلوى اجلسار باقتراح برغبة قالت فيه: 
تقوم وزارة التربية وفق اختصاصها مبباشرة شؤون التعليم 
بقطاعات الدراسة قبل املرحلة اجلامعية ومن خاللها تسعى 
الى أن تكون املنظومة التعليمية مرتكزة على تنشئة أجيال 
من زهرة األبناء على أسس من القيم واملبادئ واألخالق. ومع 
اجلهد الذي تبذله الوزارة داخل املدارس واملعاهد التعليمية 
ملتابعة نشاط الدارسني خالل اليوم الدراسي.  فقد شهدت 

بعضها قضايا التحرش اجلنسي باالطفال وارتكبت داخلها 
بعض اجلرائم التي اثارت العديد من التساؤالت حول أهمية 
اعادة النظر في تنظيم متابعة التالميذ خالل اليوم الدراسي 
بصورة تكفل االمن واألمان لهم وتقف مانعا من تكرار مثل 
هذه احلوادث املؤسفة وحتفظ لألطفال براءتهم وتكفل لهم 
األمن واالستقرار النفسي واالجتماعي، واضافت انه ودعما 
للنشاط التربوي خالل اليوم الدراسي في مدارس ومعاهد 

وزارة التربية واملدارس اخلاصة التابعة لها ونص االقتراح 
على: اس����ناد مهنة احلراسة في مدارس البنات خالل اليوم 
الدراسي بكامله للعناصر النسائية التي يجري اختيارها 
بعناية وبناء على مقابالت شخصية ومراجعة مللفات االستقدام 
بالنسبة للعمالة الوافدة مع تأكيد دور االشراف للمدرسات 
في فترة حضور الطالبات وس����اعة انصرافهن عقب انتهاء 

اليوم الدراسي.

فهد الرجعان

د.محمد العفاسي

م. خالد الطاحوس

صالح املال

علي الدقباسيمسلم البراك

ماضي الهاجري
أك����دت مؤسس����ة التأمين����ات 
االجتماعية أن قوانينها املعمول 
بها حاليا تضمن إنهاء خدمة رجال 
اإلطفاء باعتباره����م من أصحاب 
األعم����ال الش����اقة إذا بلغت مدة 

خدمتهم 20 عاما.
جاء ذلك في رد للمؤسسة على 
مقترح تقدم به النواب مسلم البراك، 
علي الدقباسي، خالد الطاحوس، 
العدوة والصيفي الصيفي،  خالد 
والذي طالبوا فيه بتعديل بعض 
أحكام قانون التأمينات االجتماعية 
رقم 61 لس����نة 1976 حيث ينص 
على اآلتي: يستبدل بنص البند 8 
في املادة 17 من قانون التأمينات 
االجتماعية رقم 61 لس����نة 1976 
املشار إليه النص التالي: »انتهاء 
خدمة املؤمن علي����ه الذي يزاول 
أعماال ضارة أو شاقة أو خطرة متى 
بلغت مدة اشتراكه في التأمني في 
هذه األعمال عشرين سنة، وحتدد 
هذه األعمال بقرار من الوزير بعد 
موافقة مجلس اإلدارة وأخذ رأي 
املجلس الطبي العام وتعتبر من 
األعمال الشاقة واخلطرة املهام التي 
يقوم به����ا رجال اإلطفاء«. وقالت 
املؤسسة: حيث إن امليزة املقررة 
باملادة 17/ بند8 من قانون التأمينات 
االجتماعية بالنسبة ملن يزاولون 
اعماال ضارة أو شاقة أو خطرة هي 
اإلعفاء من شرط بلوغ السن احملددة 
لصرف املعاش وفقا للجدول رقم 

7/ب املرافق للقانون.
وحيث إن املادة 4/ فقرة اخيرة 
من القانون رقم 37 لسنة 2002 في 
شأن تعديل بعض أحكام القانون 
رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال 
اإلطف����اء تقضي بأن يعامل رجال 
اإلطفاء فيما يتعلق باملعاش����ات 
التقاعدي����ة معاملة العس����كريني 
املخاطبني بأحكام قانون معاشات 

ومكافآت التقاعد للعسكريني.
وحيث إن هذا القانون ال يشترط 

وجه النائب صالح املال 13 سؤاال 
الش����ؤون االجتماعية  إلى وزير 
والعم����ل د.محمد العفاس����ي عما 
تناقلته الصحف احمللية وبعض 
القن����وات الفضائية خالل اآلونة 
األخي����رة من أنب����اء مفادها قيام 
اجلهات املعنية )دون أن حتددها( 
بإخالء مقر االحتاد الكويتي لكرة 
القدم بعد دخوله واالس����تحواذ 
على مكاتبه ومستنداته من قبل 
البعض ودون سند أو مبرر قانوني 
يخولهم اقتحام احد املقار العائدة 
للدولة واس����تخدامها دون اتخاذ 
االجراءات القانونية لذلك. وقال املال 
انه وبالنظر الى ما ميثله كل من 
عملية دخول املقر واالجراءات التي 
اتخذت الحقا من مساس بسيادة 
الدولة وإضرار باملال العام ومخالفة 
للقوانني واللوائح املنظمة للعمل 
الرياضية كان يجب  باالحتادات 
الوق����وف امام ما مت وما اتخذ من 
إجراءات حيالها من قبل اجلهات 
الرسمية ممثلة في وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل والهيئة العامة 
للشباب والرياضة مع إمكانية بل 
وجوب استعانتها في ذلك بوزارة 
الداخلية عند احلاجة خاصة أنه 
ال حاجة للتأكيد على ان القوانني 
والنظم وضعت للتقيد بها والتزام 
أحكامها وكل خروج عليها ميثل 
خروجا عن الش����رعية القانونية 
األمر الذي يتطلب الوقوف أمامه 

والسؤال عما مت في هذا الشأن.
وطلب املال إفادته عن اإلجراءات 
الت����ي اتخذتها ال����وزارة والهيئة 
لوضع االمور في نصابها الصحيح 
واحكام القانون وبسط سيادته بعد 
أن أكد مسؤولو الوزارة وممثلو 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
عدم اعترافهم مبا اطلق عليه احتاد 
كرة القدم املخالف للقوانني احمللية 
في أكثر من مناس����بة كان آخرها 
اجتماع جلنة الشباب والرياضة 

لصرف معاشات العسكريني بلوغ 
س����ن محددة، ومن ثم يس����تفيد 
رجال اإلطفاء من هذا احلكم، كما 
يستفيدون كذلك من املزايا املقررة 
للعسكريني فيما يتعلق بتسوية 
املعاش، ومنها حسابه بنسبة أكبر 
مما هو مقرر للمدنيني وكذا حسابه 
على نحو مميز في حاالت اإلصابة 

أثناء العمل أو بسببه.
لذا، ف����إن املؤسس����ة ترى أن 
بالقانون  ما يس����تهدفه االقتراح 
املشار إليه وأكثر متحقق بالفعل 
بالنصوص ال����واردة في القانون 
رقم 37 لسنة 2002 لتعديل بعض 
أحكام القانون رقم 36 لسنة 1982 
في شأن رجال االطفاء والذي نص 

على:
م����ادة أولى: يس����تبدل بنص 
املادت����ني 2، 4 من القانون رقم 36 
لسنة 1982 املش����ار إليه النصان 
اآلتيان: م����ادة 2: تخضع اإلدارة 
العام����ة لإلطفاء إلش����راف وزير 
الوزراء  الدولة لش����ؤون مجلس 
ويعبر عنه في مواد هذا القانون 
بالوزي����ر املخت����ص، ويكون لها 
العامة  ميزانية ملحقة بامليزانية 
للدولة، ويتولى إدارتها مدير عام 
برتبة لواء إطفاء ويكون له نائب 
أو أكثر برتبة عميد إطفاء، ويعني 

كل منهم مبرسوم.

مادة 4: تكون عالمات الدرجات 
بالنسبة لضباط اإلطفاء بحسب 
التسلسل اآلتي: لواء إطفاء، عميد 
إطفاء، عقي����د إطفاء، مقدم إطفاء، 
رائد إطفاء، نقيب إطفاء، مالزم أول 
إطفاء، ومالزم إطفاء، وتكون هذه 
العالمات بالنسبة لضباط صف 
اإلطفاء كاآلتي: وكيل أول ضابط 
إطفاء، وكيل ضابط إطفاء، رقيب 
أول إطفاء، رقي����ب إطفاء، عريف 
إطف����اء، ووكي����ل عري����ف إطفاء، 

وإطفائي.
ويس����ري على رجال اإلطفاء 
جدول الرتب واملرتبات والعالوات 
االجتماعية املقرر للرتب العسكرية 
ألقرانهم من رجال الشرطة، يعامل 
اإلطفائي معاملة العسكري طبقا 
ألحكام هذا اجلدول كما يعاملون 
إلى  معاملة العسكريني بالنسبة 

املعاشات التقاعدية.
مادة ثانية: يضع مجلس اخلدمة 
املدنية قواعد وأحكام نقل رجال 
اإلطفاء املوجودين في اخلدمة وقت 
العمل به����ذا القانون الى عالوات 
الدرجات املشار إليها في املادة 4 
من القانون رقم 36 لس����نة 1982 

املشار إليه.
وتتحمل اخلزانة العامة األعباء 
املالية املترتبة على تطبيق أحكام 
هذا القانون وتؤديها الى املؤسسة 

العام����ة للتأمين����ات االجتماعية 
بالطريقة التي يصدر بها قرار من 
وزير املالية بعد أخذ رأي مجلس 
العامة للتأمينات  ادارة املؤسسة 

االجتماعية.
مادة ثالثة: تس����تبدل بعبارة 
»رئيس البلدية« حيثما وجدت في 
القانون رقم 36 لسنة 1982 املشار 

إليه عبارة »الوزير املختص«.
مادة رابعة:  يلغى جدول املرتبات 
الشهرية والعالوات الدورية لرجال 
اإلطفاء املراف����ق للقانون رقم 36 

لسنة 1982 املشار إليه.
أما املذكرة اإليضاحية لالقتراح 
بقانون في شأن تعديل بعض أحكام 
القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن 

رجال اإلطفاء جاء فيها:
صدر القانون رقم 36 لس����نة 
1982 في شأن رجال اإلطفاء بإنشاء 
اإلدارة العامة لإلطفاء لتقوم على 
توفير احلماية لألرواح واملمتلكات 
من احلرائق واالنهيارات واالحداث 
والكوارث الطبيعية والوقاية منها 
مع اخضاعها إلشراف رئيس البلدية 
وتقرير ميزانية لها ملحقة مبيزانية 

الدولة.
وتطلب ذلك تعديل بعض أحكام 
القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن 

رجال اإلطفاء مبا يحقق:
1� عدلت امل����ادة 2 من القانون 

مب����ا يخضعه����ا إلش����راف وزير 
الوزراء  الدولة لش����ؤون مجلس 
باعتب����اره الوزير املش����رف على 

بلدية الكويت.
2� كم����ا عدلت امل����ادة الرابعة 
لتحقيق مس����اواة رجال اإلطفاء 
برجال الش����رطة من حيث الرتب 
النظامية واملرتب����ات والعالوات 
التقاعدية  االجتماعية واملعاشات 
مع تطبيق اجلدول اخلاص مبرتبات 
رجال الشرطة وعالواتهم عليهم.

3� نقل رجال اإلطفاء املوجودين 
في اخلدمة وقت العمل بهذا القانون 
الى الرتب النظامية اجلديدة بقرار 
املدنية تنظم  من مجلس اخلدمة 
فيه قواعد واحكام نقلهم وتسوية 
التقاعدية وفقا ألحكام  املعاشات 
املرس����وم بالقانون رقم 69 لسنة 
1980 مع مساهمة اخلزانة العامة 
املترتبة  املالية  اآلثار  في تسوية 
على تطبيق أح����كام هذا القانون 
السابقة أسوة بأقرانهم  املدد  عن 
من رجال الشرطة وهو ما تنص 
عليه املادة الثانية من املش����روع 

املقترح.
4� واستبدلت املادة الثالثة من 
هذا القانون بعبارة رئيس البلدية 
عبارة »الوزير املختص« مبا يتفق 
مع تعديل املادة 2 من القانون رقم 

36 لسنة 1982 املشار إليه.

البرملانية،  وهل مت تس����ليم مقر 
االحتاد الكويتي لكرة القدم الى هذه 
املجموعة رسميا رغم ما تقدم؟ وما 
اجلهة او االشخاص الذين قاموا 
بهذه اإلجراءات؟ وهل مت من خالل 
محاضر رسمية للتسليم وتسلم 
املق����ر ومكاتبه وما به من معدات 
ومس����تندات فنية وعهد مالية أم 
ال؟ واذا كانت االجابة بنعم يرجى 
تزويدي مبحاضر التسليم والتسلم 
والصفة القانونية للقائمني عليها؟ 
والسند القانوني لتسليمهم املقر 

والعهد املالية واإلدارية؟
إذا كان التس����ليم والتسلم مت 
دون سند من القانون أو صفة ملن 
قام به فما اإلجراءات التي اتخذتها 
او تزمع الوزارة او الهيئة اتخاذها 

حيال املخالفني؟
وس����أل املال عما اذا كانت قد 
س����بقت عملية دخ����ول املقر أو 
بعده وقبل اخالئه او بعد اخالئه 
مكاتبات او مراس����الت حتت اي 
بند وبأي صورة بني مس����ؤولي 
هيئ����ة الش����باب والرياضة ومن 
قاموا بدخ����ول مقر االحتاد حتت 
مسمى مجلس ادارة االحتاد )وطالل 
الفهد او احد اعضاء املجلس غير 
الشرعي او ممن وظفوهم(، يرجى 

تزويدي بصور كاملة عن جميع 
املراسالت واملكتبات التي متت في 

هذا الشأن.
التي اتخذت  وما االج����راءات 
املقر من شاغله ووضعه  الخالء 
حتت تصرف الهيئة العامة للشباب 
والرياضة؟ وهل مت استخدام املقر 
بعد االخالء من قبل من يدعي صفة 
االحتاد الكويتي لكرة القدم، وهل 
اجرت ال����وزارة او الهيئة العامة 
للشباب والرياضة حتقيقا حول هذا 
املوضوع، وما االجراءات القانونية 
الوزارة  او تزمع  التي اتخذته����ا 
اتخاذها ض����د من قاموا مبخالفة 
احكام القوانني املرعية من العاملني 
بأي من الوزارة او الهيئة العامة 
للشباب والرياضة ممن سلموا املقر 
والعهد االدارية واملالية الشخاص 

ال يحملون الصفة القانونية؟
وسأل عما اذا كان قد مت اخطار 
اي من وزارة الداخلية او غيرها 
من اجله����ات ذات العالقة بحادثة 
دخول االحتاد عنوة واالستيالء 
عليه، وقال يرجى افادتي برقم قيد 
الواقعة واالجراءات التي اتخذت 
في هذا اخلصوص حال القيام بهذا 
االجراء، وهل مت����ت متابعة هذه 
االج����راءات؟ واذا لم تكن اي من 

اجلهات املختصة قد اتخذت مثل هذا 
االجراء حماية للمال العام وانتصارا 
لس����يادة القانون فم����ا إجراءات 
الوزارة حيال من تقاعس����وا عن 
القيام مبسؤولياتهم حلماية املقر 
املشار اليه ومحتوياته، وهل قام 
مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بعقد اي اجتماعات منذ 
اقتحام مقر االحت����اد لبحث هذا 
املوض����وع؟ واذا ل����م يكن قد قام 
بدراسة املوضوع واتخاذ اجراءات 
في ش����أنه فما دور الوزارة حيال 
تقاعس مجلس االدارة عن القيام 

مبسؤولياته وفقا للقانون؟
وقال امل����ال في س����ؤاله: منى 
الى علم����ي ان هناك محاوالت من 
البعض حتول دون عقد اجتماع 
الهيئة الجتماعاته،  ادارة  مجلس 
فما مدى صحة ه����ذه املعلومات 
وما االجراءات التي تزمع الوزارة 
اتخاذها ملعاجلة هذا املوقف وفقا 
لالجراءات القانونية؟ على ان تكون 
االجابة مشفوعة مبا يتطلبه البيان 
من مستندات ومراسالت، وان كانت 
هناك دعوة الجتماع مجلس االدارة 
قد وجهت فيرجى تزويدي بتاريخ 
الدعوة وبأسماء وممثلي اجلهات 
الت����ي لم حتض����ر االجتماع رغم 

توجيه الدعوة، ونشرت الصحف 
احمللية وبعض الفضائيات اخبارا 
عن مشاركة من يدعون انهم ميثلون 
االحتاد الكويت����ي لكرة القدم في 
بع����ض االجتماع����ات االقليمية 
والقارية والدولية، فما اجراءات 
الوزارة والهيئة جتاه من انتحل 
صفة بغير وجه حق وشارك باسم 
الكويت بتل����ك االجتماعات، ومن 
حتمل مصاريف تلك املشاركات، 
ومن اي ميزانية صرفت؟ يرجى 
تزويدي باملس����تندات والوثائق 
الداعمة ملا صرف والسند القانوني 
لهذا الصرف ان كان من اموال الهيئة 
العامة للشباب والرياضة او من 
ميزانية االحتاد مم����ا يعد تعديا 
صارخا على القانون وحرمة املال 
العام، فهل يوجد تخويل رسمي 
للبن����وك من قبل الهيئ����ة العامة 
للشباب والرياضة ملن ال يحملون 
صفة قانونية باالحتاد )الرئيس 
غير الش����رعي طالل الفهد االحمد 
الصباح او من هم معه في االحتاد 
غير الش����رعي او ممن وظفوهم( 
تخوله����م الصرف م����ن ميزانية 
االحتاد لديها؟ يرج����ى تزويدي 

بكتاب التخويل ان وجد.

ممثل صاحب السمو غادر إلى بنين للمشاركة 
في االحتفال بمرور 50 عامًا على االستقالل

ين بوفاة بدرية الصباح الديوان األميري شكر المعزِّ
باسم صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وأسرة آل الصباح الكرام يقدم الديوان األميري الشكر 
اجلزيل الى جميع االخوة املواطنني واملقيمني الكرام 
الذين شاركوا في تقدمي التعازي بوفاة املغفور لها 

الشيخة بدرية سعود احملمد الصباح أرملة املغفور 
له الشيخ فهد السالم الصباح سائال اهلل تعالى ان 
يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل مكروه وان يتغمد 
الفقيدة بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته.

ممثل صاحب السمو األمير الشيخ علي اجلراح لدى مغادرته البالد

غادر البالد صباح امس ممثل صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد نائب وزير شؤون الديوان 
االميري الشيخ علي اجلراح متوجها الى جمهورية 

بنني الصديقة لتمثيل سموه للمشاركة في االحتفاالت 
املقامة مبناس����بة مرور خمسني عاما على استقالل 

جمهورية بنني وذلك في العاصمة بورتونوفو.

السفير غسان الدويسان

م.عصام اخلالد

يصل الى البالد اليوم صاحب 
امللكي األمير املهتدي  الس���مو 
باهلل البلقية ولي عهد سلطنة 
بروناي دار الس���الم الصديقة 
والوف���د املرافق له ف���ي زيارة 
رسمية للبالد تستغرق 4 أيام 
يجري خاللها مباحثات رسمية 
مع القيادة السياس���ية تتناول 
العالقات الثنائية وسبل تعزيزها 
ب���ني البلدين الصديقني وأوجه 
التع���اون املش���ترك في جميع 

املجاالت.
وبهذه املناسبة حتدث سفيرنا 
لدى السلطنة غسان الدويسان 
ع���ن أهمية الزي���ارة وقال في 
اتصال هاتفي مع »كونا« امس 
انه انطالقا من سياسة االنفتاح 
التي تتبعها الكويت حتت قيادة 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد ظل���ت الكويت 
تتمتع بعالقات قوية وراسخة 
مع سلطنة بروناي، مشيرا الى 
ان السفارة تبذل أقصى ما في 
العالقة  وس���عها لتطوير هذه 
وفتح آفاق جدي���دة في جميع 
امليادين من خالل التركيز على 

املجال االقتصادي.
وأك���د ان اعضاء الس���فارة 
يهتدون في عملهم الديبلوماسي 
بالسياس���ة احلكيمة لصاحب 

يش���ارك ديوان احملاس���بة 
بصفته عضوا في مجلس مديري 
»اآلسوس���اي« بوفد رسمي في 
االجتماع الثاني واألربعني ملجلس 
مديري اآلسوساي الذي سيقام 
في العاصمة الڤيتنامية هانوي 
في الفترة من 2-7 أغس���طس 

املقبل.
تبدأ األنش���طة بع���دد من 
االجتماع���ات الفرعي���ة، حيث 
الديوان في اجتماعات  يشارك 
جلنة تدريب اآلسوساي والتي 
تتولى متابعة األمور التدريبية 
في املنظم���ة وتقييم ما مت من 
نش���اط في مجل���س املديرين 
خالل الفت���رة املاضية، وكذلك 
وضع خطة عمل للفترة املقبلة 
مبا يحقق أه���داف املنظمة في 
تنمية قدرات العاملني باألجهزة 

األعضاء.
وفي يوم 4 أغسطس تعقد 
اجللسة األولى ملجلس مديري 
اآلسوس���اي بحض���ور رئيس 
مجلس األمة الڤيتنامي ومدقق 
عام ڤيتنام ورئيس اآلسوساي 
مدقق عام باكس���تان، وسيتم 
خالل اجللس���ة اعتماد محضر 
االجتم���اع احل���ادي واألربعني 
ملجلس املديرين واس���تعراض 
الرئيس حول أنش���طة  تقرير 
العام  املجلس وتقري���ر األمني 
حول أنشطة األمانة العامة منذ 
االجتماع السابق والبيان املالي 

االيجابية كان���ت إحدى ثمرات 
تلك الزيارة التاريخية لسموه 
افتتاح سفارة للكويت في  في 
بروناي اواخر ش���هر سبتمبر 
2009 وقيام س���لطان بروناي 
حس���ن البلقية قبله���ا بزيارة 
للكويت في ابريل 2009 حيث مت 
التوقيع على مزيد من االتفاقيات 
التفاهم في املجاالت  ومذكرات 
االقتصادية واالستثمارية والتي 

دخل معظمها حيز التنفيذ.
وذكر ان زي���ارة ولي العهد 
وكبير الوزراء في سلطنة بروناي 
والتي تعد األولى له تهدف الى 
التعرف على س���مو ولي العهد 
الش���يخ نواف االحمد وتوثيق 
عالقات االخ���وة والصداقة مع 
سموه وكذلك لالطالع عن كثب 
على التطور والتقدم احلضاري 
الذي تشهده الكويت في جميع 
املجاالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية في ظل قيادة صاحب 
الس���مو األمير. ولف���ت الى ان 
الزيارة تتضمن اجراء مباحثات 
مع كبار املسؤولني تتناول سير 
الثنائية وبحث سبل  العالقات 
تطويرها وتعزيزها باإلضافة الى 
زيارات ميدانية تشمل اهم معالم 
الكويت االقتصادية والعلمية 

والثقافية.

تعزيز التدقيق العام اخلارجي في 
مناطق االنتوساي وتقرير حول 
جلنة االنتوساي للمعايير املهنية 
وتقرير ح���ول مجموعة عمل 
اآلسوساي لتدقيق تكنولوجيا 
املعلومات وتقرير حول جلنة 

االنتوساي املالية واإلدارية.
أما اجللسة الثانية فستناقش 
تقري���را ح���ول مجموعة عمل 
اآلسوس���اي للتدقي���ق البيئي 
البحث  وتقريرا حول مشروع 
التاس���ع لآلسوس���اي علما ان 
ديوان احملاس���بة يش���ارك في 
املكلف بإعداد  الفريق  عضوية 
البحث، كذلك ستتم  مش���روع 
مناقشة تقرير حول االستعدادات 
لالجتماع الثاني عشر للجمعية 
العمومية لآلسوس���اي وأخيرا 
مناقش���ة تاريخ ومكان انعقاد 
اجتماع مجلس املديرين املقبل 
في عام 2011، وتختتم اجللسة 
الثانية مبناقش���ة التعاون مع 
املنظمة األوروبية )اليوروساي( 
وتقرير حول خطة اآلسوساي 
االستراتيجية ومراجعة البنود 
املرجعي���ة اخلاص���ة بلجن���ة 

التدريب.
يترأس الوفد الوكيل املساعد 
للرقابة املسبقة وتقنية املعلومات 
م.عصام اخلالد وعضوية مدير 
الدولية ومدير  إدارة املنظمات 
إدارة اإلعالم والعالقات العامة 

باإلنابة فيصل األنصاري.

السمو وهو شيخ الديبلوماسيني، 
وهي السياسة القائمة على مبدأ 
»الديبلوماس���ية االقتصادية« 
وسياس���ة حتقي���ق املصال���ح 

املشتركة.
وأش���ار الى ان الزيارة التي 
ق���ام بها س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد الى 
س���لطنة بروناي في عام 2008 
للتوقيع على عدد من االتفاقيات 
ومذك���رات التفاه���م في املجال 
االقتصادي والتج���اري مثلت 
نقطة انط���الق لتطور ملحوظ 
ومتس���ارع ف���ي العالقات بني 

البلدين الشقيقني.
النتائ���ج  ه���ذه  ان  ورأى 

لآلسوساي للسنة املالية 2009 
واملساهمات السنوية وميزانية 

املنظمة املقبلة.
كم���ا يس���تعرض االجتماع 
أنش���طة التدري���ب التي تعقد 
برعاية اآلسوس���اي وبرنامج 
التعاون ب���ني املنظمة ومبادرة 
االنتوساي للتنمية واحللقات 
الدراسية التي جترى برعاية كل 
من اآلسوساي ووكالة التعاون 
الدولي���ة اليابانية للمش���اركة 
ف���ي املعلوم���ات، إضاف���ة الى 
استعراض تقرير حول مسودة 
خطة اآلسوساي االستراتيجية 
2011-2015 وكذلك  للس���نوات 
تقرير حول مجلة اآلسوس���اي 

التي تصدر مرتني سنويا.
وس���يناقش االجتماع عدة 
تقارير منها تقرير حول مؤمتر 

الدويسان: تطور حضاري تشهده العالقات بين البلدين

ولي عهد بروناي يبحث مع القيادة السياسية
دعم التعاون المشترك في جميع المجاالت

ديوان المحاسبة يشارك في االجتماع
الثاني واألربعين لمجلس مديري »اآلسوساي«

الخرافي هنأ نظراءه
في المغرب وفانواتو

بعث رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي ببرقيات 
تهنئة الى كل من رئيس مجلس النواب عبدالواحد 
الراضي ورئيس مجلس املستشارين محمد الشيخ 

بيد اهلل في اململكة املغربية.
ورئيس البرملان في جمهوري���ة فانواتو جورج 
اندري���ه ويلز، وذلك مبناس���بة االعي���اد الوطني��ة 

لبلديهم��ا.


